
tion was effected in periodic group consul
tations according to Caplan. A total of 
one-hundred hours were devoted to group 
consultations. These consultations con
cerned psychosocial problems which the 
,general practitioners encountered in the 
course of their work, 
The problems brought up for discussion 
are outlined. Examples are presented to 
illustrate the advice formulated by the 
group, and the results obtained by follow
ing this advice, 
In the frame of reference of social psycho
logy, a description is given of the structure 
of cooperation, viewed as a social group. 
The underlying notion was that social psy
chological factors might be of significance 
for the success or failure of the structure of 
cooperation. 
The final section presents an evaluation by 
the general practitioners and one by the 
psychologist. In both, the cooperation as 
such is very positively evaluated on the 
basis of the experience gained. However, 
there are several critical notes on the ac
tual procedure of cooperation. In addition, 
arguments are presented in favour of a 
place for the psychologist in primary health 
care. 
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Beleving van het groepskHmaat 
in weekenddienstgroepen* 

J. VAN EIJK, SOCIOLOOG, J. GUBBELS, STATISTICUS EN 
K. VAN DER MEER, HUISARTS 

Met behulp van gegevens uit een onderzoek over de weekenddienst 
in Nederland wordt aangetoond dat een samenhang bestaat tussen 
het klimaat in een weekenddienstgroep en organisatiekenmerken, 
zoals groepsgr-ootte en vergaderfrequentie. Daarnaast wordt het 
aantal weekenddienstgroepen in Nederland geschat naar groeps
grootte en naar vergaderfrequentie. Hierin blijkt een aanzienlijke 
variatie te bestaan. 
In de discussie wijzen de auteurs op de consequenties van deze 
bevindingen voor een meer professionele opzet van de organisatie 
van de weekenddienst Daarbij komt tevens aan de orde dat deze 
consequenties verder rei ken dan de organisatie van de weekend
dienst zeit. 

Onderzoek door de Werkgroep Weekend
diensten van de Commissie Wetenschap
pelijk Onderzoek van het N.H.G. heelt ge
gevens opgeleverd, die een beeld geven 
van de huidige weekenddienstsituatie. 
Deze onderzoekgegevens werden ver
kregen door middel van een schriltelijke 
enquete, waaraan 622 huisartsen van een 
aselecte steekproef uit de Nederlandse 
huisartsen (62 procent respons) hun me
dewerking verleenden. 
Met behulp van deze gegevens zullen wij 
trachten aan te tonen, dat kenmerken van 
de weekenddienstorganisatie, zoals 
groepsgrootte en vergaderfrequentie, 
samenhangen met de wijze waarop huis
artsen het klimaat in waarnemingsgroe
pen beleven. 
Het groepsklimaat wordt op drie wijzen 
geoperationaliseerd: 
- een aantal vragen werd gesteld naar de 
beleving van verschillen in "opvoedend 
gedrag" tussen leden van de weekend
dienstgroep; 
- enkele vragen werden gesteld over de 
beleving van informele relaties; en 
- €len vraag was opgenomen over de be
spreekbaarheid van in de weekenddienst
groep gerezen problemen. 
Voorts hebben wij met behulp van een we
gingsprocedure het totale aantal week-

• Eind 1974 deed een werkgroep van de Commissie 
Wetenschappelijk Onderzoek van het N.H.G. een on
derzoek naar de opzet van weekenddiensten in Neder
land. Aan deze werkgroep namen deel J. van Eijk, J. 
Gubbels, K. van der Meer, A. de Koningh en J. van 
Noor!. 

enddienstorganisaties in Nederland ge
schat, alsmede de omvang van deze 
groepen en de frequentie van vergaderen. 

Beleving van het groeps
klimaat in de weekend
dienstgroep 
De dienstdoende huisarts krijgt in het 
weekend te maken met patienten uit ver
schillende praktijken. Uit deze contacten 
kan hij een indruk krijgen over de manier 
waarop de eigen huisarts van deze patien
ten praktijk doet en met zijn patienten om
gaat. De weekend arts kan bijvoorbeeld 
verschillen ervaren in de wijze waarop pa
tienten door de eigen huisarts zijn "opge
voed" om tijdens het weekend de hulp van 
de waarnemer in te roepen. Wanneer men 
binnen een weekenddienstgroep op dit 
punt tot een bepaalde norm is gekomen, 
die door alie huisartsen wordt nageleefd, 
dan ligt het voor de hand, dat in deze groep 
weinig verschil in opvoedend gedrag wordt 
ervaren. 
In het weekenddienstonderzoek wordt aan 
de huisartsen verzocht een vragenbatterij 
in te vulien van acht uitspraken over ver
schilien die men tussen huisartsen met be
trekking tot opvoedend gedrag ten op
zichte van hun paMnten ervaart. Uit deze 
batterij i~ een totaalscore bepaald door 
antwoordcodes van de items bij elkaar op 
te telien. Deze correlaties zijn berekend 
nadat voor elke vraag de antwoordcodes 
zijn gedichotomiseerd (0 = weinig ver
schil, 1 = vee I verschil). 
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Criterium voor de bepaling van de grens 
tussen de twee categorieen was een zo 
gelijk mogelijke verdeling. Zo ontstaat een 
totaalscore die varieert van 0 tot 7 (item 
nummer 4 doet in de verdere analyse niet 
mee). De gegevens over de afzonderlijke 
items zijn opgenomen in tabel 1. 
Met betrekking tot de score op de nieuwe 
variabele "perceptie verschillen met be
trekking tot opvoedend gedrag" kunnen 
wij de huisartsen in twee groepen verde
len. Noemen wij de artsen met een score, 
lager dan 3, de groep die relatief weinig 
verschil in opvoedend gedrag percipieert, 
dan zijn beide groepen nagenoeg even 
groot (55,4 procent in de groep "Iaag"). De 
relatie tussen het percipieren van verschil
len in opvoedend gedrag en de grootte van 
de weekenddienstorganisatie zijn afge
beeld in grafiek 1. 
Uit grafiek 1 blijkt duidelijk dat huisartsen 
uit kleinere weekenddienstorganisaties re
latief minder verschil in opvoedend gedrag 
percipieren dan huisartsen, werkzaam in 
een groter verband. De grens ligt tussen 
vijf en zes huisartsen per weekenddienst
groep. Bij een x2-toets blijkt de kans dat 
deze verschillen op toeval berusten erg 
klein (x2 = 47,0; df = 5; P <0,1 %). 
Huisartsen uit groepen met minder dan 
zes huisartsen hebben kennelijk meer het 
idee op een lijn te zitten met collegae. 
Daarbij komt dat patienten uit praktijken in 
kleinere weekenddienstgroepen meer 
kans hebben een arts vaker te treffen, zo
dat bepaalde aanpassingen over en weer 
gemakkelijker kunnen plaatsvinden. 
Het zou te verwachten zijn dat wanneer 
groepen vaker bijeenkomen, de omstan
digheden gunstiger zijn om afspraken te 
maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
opvoeding van patienten om van de week
enddienst gebruik te maken en de resulta
ten hiervan te evalueren. Het blijkt in ons 
onderzoek, dat de frequentie van bijeen
komen geen duidelijke samenhang ver
toont met de perceptie van verschillen in 
opvoedend gedrag (grafiek 2). Huisartsen 
uit groepen die wekelijks bijeenkomen er
varen minder verschillen in opvoedend 
gedrag dan huisartsen uit groepen, die 
minder frequent samenkomen, doch dit 
verband is niet significant (X2 = 3,8; df = 
3). 
Het blijkt dus dat het aantal huisartsen, 
met wie men in een weekenddienstgroep 
samenwerkt, voor het beleven van ver
schill en in opvoedend gedrag belangrijker 
is dan het aantal keren, dat de betreffende 
groep bijeenkomt. Het belang van het 
groepsklimaat wordt nog eens nadrukke
lijk onderstreept door de bevinding, dat . 
bespreekbaarheid van tijdens de week
enddienst gerezen problemen een duide
lijke invloed heeft op de perceptie van ver-

(1977) huisarts en wetenschap 20, 346 

Tabel1. Frequentieverdelingen en item rest-totaal correlaties van gekozen alternatieven 
bij uitspraken met betrekking tC?t perceptie van verschillen in opvoedend gedrag. 

Helemaal Mee 
mee eens eens 

1. Tijdens de weekend-
dienst blijkt steeds weer, dat 
relatief meer patienten van 
je collegae dan eigen 
patienten je consulteren 8,9% 16,9% 

2. Het komt nogal eens 
voor, dat patienlen de 
dienstdoende arts raad-
plegen, omdat zij de eigen 
huisarts daarmee niet lastig 
durven vallen ............. 1,3% 17,3% 

3. Het zou eigenlijk moge-
lijk moeten zijn afspraken te 
maken over de wijze waar-
op men zijn patienten op-
voedt; dan zou er tijdens de 
dienst minder verschil be-
staan tussen het aantal 
patienten, afkomstig van de 
ene en van de andere arts 19,9% 28,5% 

4. De ene arts zal de hulp-
vraag van een patient die 
zich ergens bezorgd om 
maakt eerder honoreren 
dan de andere ............ 32,4% 58,2% 

5. Ik heb de indruk, dat 
patienten van collegae meer 
dan eigen patienten psy-
chosomatische problema-
tiek uiten tijdens mijn dienst 1,3% 7,6% 

6. Tijdens de weekend-
dienst merkt de dienstdoen-
de arts aan de patient dat 
sommige huisartsen veel 
sneller tot verwijzing naar 
een specialist overgaan dan 
andere huisartsen ......... 7,9% 32,6% 

7. Het is opvallend, dal 
patienten van sommige 
huisartsen veel vaker in de 
avonduren om hulp vragen 
dan patienten uit andere 
praktijken ................. 13,8% 35,8% 

8. De patienten van de ene 
huisarts zijn veel meer ge-
neigd medicijnen te vragen 
voor allerlei geringere 
klachten tijdens het week-
end dan de palienten van de 
andere huisarls ........... 10,7% 32,4% 

schillen met betrekking tot het opvoedend 
gedrag van collegae. 
In het weekenddienstonderzoek werd ge
vraagd naar de bespreekbaarheid van ge
rezen problemen tijdens de bijeenkom
sten. Van de 473 huisartsen die aangeven 

Weet Oneens Helemaal Biserial Onbe-
niet mee resttotaal kend 

eens correlatie 

12,4% 46,2% 15,6% .48 18 

13,0% 52,0% 16,3% .34 15 

15,2% 25,8% 10,5% .32 23 

5,8% 3,0% 0,7% - 14 

18,0% 57,3% 15,8% .36 15 

23,4% 30,5% 5,6% .40 15 

16,9% 28,0% 5,5% .63 19 

20,8% 30,4% 5,8% .61 16 

dat zij wei eens bijeenkomen, geven 381 
(81 procent) goede bespreekbaarheid aan 
en 92 een matige of slechte bespreek
baarheid. De bespreekbaarheid van gere
zen problemen wordt dus door de meeste 
huisartsen als goed beoordeeld. De factor 



Grafiek 1. Het percentage huisartsen dat weinig verschil met betrekking tot het op
voedend gedrag percipieert naar groepsgrootte. (N = 601 huisartsen; 19 onbekend.) 
Absolute getallen tussen haakjes. 
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Grafiek 2. Percentage huisartsen dat weinig verschillen percipieert naar frequentie van 
bijeenkomsten van de weekenddienstgroep. (N = 588; 34 onbekend.) Tussen haakjes 
in absolute getallen.) 
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ter wordt in de weekenddienstgroep, wor
den minder verschillen in perceptie van 
opvoedend gedrag ervaren (x2 = 13.23; df 
= 1; P <0,1). Door het bespreken van de 

problemen worden verschillen kennelijk 
eerder opgeheven of niet meer als verschil 
ervaren. 
In het weekenddienstonderzoek werd ook 
een batterij vragen opgenomen die be
trekking heeft op de informele relaties in 
de groep (tabel 2). 
De constructie van de eindscore op de va
riabele informele relaties is op dezelfde 
wijze geschied als bij perceptie opvoe
dend gedrag; ook hier werden de antwoor
den op de vragen weer gedichotomiseerd 
(1 = slechte informele relatie; 0 = goede). 
De vragen 4 en 6 hebben een te lage corre
latie om in de verdere analyse te worden 
betrokken. De eindscore ligt dus tussen 0 
en 4. Noemen wij de huisartsen met een 
eindscore van minder dan twee degenen, 
die goede informele relaties aangeven met 
hun collegae, dan betreft dit 40 procent 
van aile artsen, die aan het onderzoek 
meededen. 
In grafiek 4 zijn de percentages uitgezet 
van de huisartsen, die goede informele re
laties aangeven in de verschillende 
groepsgrootten. Huisartsen werkzaam in 
kleinere groepen beoordelen de rnformele 
relaties vaker als goed dan huisartsen uit 
grotere groepen. De grens ligt ook hier vrij 
duidelijk bij een grootte van zes. Bij groe
pen die kleiner zijn dan zes, ervaart meer 
dan de helft van de huisartsen de infor
mele relaties als goed, terwijl dit in grotere 
groepen maar voor eenderde deel van de 
artsen geldt. 
In grafiek 5 wordt het verband tussen de 
waardering van de informele relaties en de 
frequentie van bijeenkomen van de week
enddienstgroep zichtbaar gemaakt. De in
formele verhoudingen worden als beter 
beleefd, naarmate de groep vaker bijeen
komt (X2 = 38.60; df = 3; P < 0,1 %). Huis
artsen uit groepen, die incidenteel of nooit 
bijeenkomen, beoordelen de informele re
laties slechter dan huisartsen uit groepen, 
die vaker bijeenkomen. 

De organisatie van de week
enddienst in Nederland: een 
schatting van groepsgrootte 
en vergaderfrequentie 
Uit de steekproef van 622 huisartsen, die 

een antwoord gaven op de vraag "hoe 
groot is het aantal huisartsen in uw organi
satie?" hebben wij getracht een benade
ring te vinden voor het totaal aantal week
enddienstorganisaties in Nederland. De 
kans, dat een huisarts deel uitmaakte van 
de steekproef is 25 procent (een op de vier 
huisartsen is immers met een enquete
formulier benaderd). Dit betekent dat or
ganisaties met veel huisartsen oververte
genwoordigd zijn ten opzichte van kleine 
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Tabel2. Frequentieverdeling en item resttotaal corre/atie van de antwoorden op vragen 
met betrekking tot de informe/e re/aties binnen de weekenddienstgroep. N = 622. 

1. Wat vindt u van de sfeer tijdens 
de intercollegiale contacten? 

2. Is wederzijdse kritiek mogelijk? 

3. Hoeveel collegae van de groep 
rekent u ook tot uw vrienden? 

4. Gaat u buiten beroepsmatige 
contacten wei eens op bezoek 
bij collegae? 

5. Gaan uw collegae ook in de 
informele sfeer met elkaar om? 

6. Gaat u vaak vij collegae op 
bezoek met echtgeno(o)t(e) 

Percentage 
80 huisartsen 

dal weinig 
verschillen 

70 percipieert 

60 ~ ___ ----, 

50 

40 

30 

20 

60 

(229) 

39 

(36) 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 

3. 

4. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Biseriele rest-
totaal 
correlatie 

zeer oppervlakkig 2,5% 
oppervlakkig 5,2% 
soms oppervlakkig, soms 
vriendschappelijk 27,8% .57 
vriendschappelijk 49,1% 
zeer vriendschappelijk 15,4% 
onbekend = 13 

zeergoed 23,1% 
goed 34,3% 
soms wei, soms niet 31,5% .51 
matig 8,2% 
slecht 3,0% 
onbekend = 15 

geen 21,7% 
enkelen 39,1% 
de helft 12,1% .61 
de meesten 13,6% 
allen 13,4% 
onbekend = 19 

minstens 1 x per week 2,1% 
1 x per week tot 1 x per 
maand 24,7% 
1 x per maand tot 1 x per 
jaar 63,5% 
nooit 9,7% 
onbekend = 11 

weet niet 4,7% 
neen, geen enkele 7,2% 
ja, sommige 51,9% .48 
ja, de meesten 23,5% 
ja, allemaal 12,6% 
onbekend = 27 

altijd aileen 2,4% 
meestal aileen 8,5% 
soms aileen 44,3% 
meestal samen 33,9% 
altijd samen 10,9% 
Niet van toepassing, dat wil 
zeggen niet gehuwd N = 60 
Onbekend = 56 

~ Grafiek 3. Percentage huisartsen dat 
weinig verschillen percipieert met be
trekking tot opvoedend gedrag in de 
groepen met goede en niet goede be
spreekbaarheid van gerezen problemen. 
(N = 473, 126 huisartsen komen nooit 
bijeen; 23 onbekend). Absolute getallen 
tussen haakjes. 

weekenddienstgroepen. Wij kunnen, uit
gaande van een kans van 25 procent op 

10 
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kans is, dat grotere weekenddienstgroe
pen oververtegenwoordigd zijn ten op-

zichte van de kleinere. Vervolgens wordt 
aan de verschillende groepen een weeg
factor toegekend, zodat de kans op verte
genwoordiging van grotere weekend
dienstgroepen in de steekproef gelijk 
wordt aan de kans voor de kleinere groe
pen. 
Uitgaande van het totaal aantal Neder
landse huisartsen (ongeveer 4500), kun
nen wij nu het aantal weekenddienstorga
nisaties in Nederland schatten (tabeI3). 
Opvallend is de grote variatie in groeps
grootte, Het aarital groepen met meer dan 
tien huisartsen is klein ten opzichte van het 
aantal kleinere groepen, maar het gaat 
hierblj wei om ongeveer de helft van de 
Nederlandse huisartsen. 
In tabel 4 zijn de weekenddienstgroepen 
verdeeld naar frequentie van bijeenko
men. De vergaderlrequentie van de mees
te weekenddienstgroepen is betrekkelijk 
laag te noemen. Meer dan 75 procent van 
de groepen komt minder dan eenmaal per 
maand bijeen (tabeI4). 

Discussie 
Met behulp van gegevens uit een onder
zoek over de weekenddienst in Nederland 
wordt aangetoond, dat een samenhang 
bestaat tussen het door de leden van een 
weekenddienstgroep beleefde groepskli
maat en organisatiekenmerken van de 
weekenddienst als grootte van de week
enddienstgroep en vergaderfrequentie. 
Huisartsen uit kleinere weekenddienst
groepen hebben vaker het idee, dat zij met 
betrekking tot het "opvoedend" gedrag 
van patienten op een lijn zitten met hun 
collegae. De vergaderfrequentie van de 
weekenddienstgroep bleek hiervoor min
der relevant. Wei gaven meer huisartsen 
aan op een lijn te zitten met hun collegae, 
als in de weekenddienst gerezen proble
men beter bespreekbaar waren. 
Informele relaties werden doorgaans be
ter beoordeeld naarmate de weekend
dienstgroep kleiner was en vaker verga
derde. Naar schatting behoort meer dan 
de helft van de Nederlandse huisartsen tot 
weekenddienstgroepen van groter dan 
tien. Meer dan 75 procent van de Neder
landse weekenddienstgroepen komt min
der dan eenmaal per maand in 
weekenddienst-verband bijeen. 
De gevonden samenhang tussen het be
leefde groepsklimaat enerzijds en groeps
grootte en vergaderlrequentie anderzijds 
ligt voor de hand. Zij vormen in feite niet 
meer dan een ondersteuning van de be
vindingen uit de hoek van de kleine 
groepen-theorie. 
Veel belangrijker zijn de consequenties 
van het gevonden verband. Wil het proces 
van professionalisatie in de huisartsge-



Tabel 3. Relatieve en absolute verdeling van het berekende aantal weekenddienst
groepen in Nederland in procenten (N = 572), naar het aantal huisartsen, dat van de 
groep deel uitmaakt. (Naar schatting voeren zes huisartsen een solo weekenddienst
organisatie.) Tussen haakjes in absolute getallen. 
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Grafiek 4. Percentage huisartsen dat goede informele relaties aangeeft in de ver
schi/lende groepsgrootten. (N = 601; 19 onbekend.) Tussen haakjes in absolute getallen. 
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Grafiek 5. Percentage huisartsen dat goede informele relaties aangeeft naar frequentie 
van bijeenkomen. (N = 588; 34 onbekend.) Tussen haakjes in absolute getallen. 
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Tabel4. Relatieve en absolute verdeling 
van het berekende aantal weekend
dienstgroepen, naar frequentie van bij
eenkomen van de groepsleden in pro
centen; absolute getallen tussen haakjes 
(onbekend 11). 

Frequentie van Aantal groepen 
bijeenkomen 

Eenmaal per week 6,6 ( 37) 

Eenmaal per week tot 
1 x per maand 16,9 ( 95) 

Incidenteel 54,5 (306) 

Nooit 21,9 (123) 

Totaal 100,0 (561) 

neeskunde zich ook doorzetten op het ter
rein van de waarneming dan kan men niet 
zonder meer voorbijgaan aan organisatie
kenmerken die samenhangen met het be
leefde groepsklimaat. 
Ais er sprake is van een slecht groepskli
maat rijst immers de vraag of de ontwikke
ling van een professionelere organisatie 
van de weekenddienst, die niet louter de 
formele aspecten betreft, daardoor wordt 
bemoeilijkt. Ais daarnaast blijkt dat 75 pro
cent van aile Nederlandse weekend
dienstgroepen minder dan eenmaal per 
maand bijeenkomt dan is daarmee een 
andere structurele barriere opgeworpen 
voor verbetering van de organisatie van de 
weekenddienst. 
Indien men bijvoorbeeld de doelstelling 
van de weekenddienstgroep wi! verbreden 
en deze groepen als medium voor intercol
legiale toetsing wil gaan gebruiken zal 
men terdege rekening dienen te houden 
met kenmerken als vergaderfrequentie en 
groepsgrootte. (Voor een discussie over 
dit onderwerp verwijzen de auteurs naar 
de N.H,G.-rubriek in dit nummer.) 
Tot slot maar daarom niet minder belang
rijk hebben genoemde organisatie
kenmerken ook te maken met de kwaliteit 
van de hulpverlening tijdens het weekend. 
Waarneming voor grotere groepen bete
kent hulpverlening aan een grotere week
enddienstpopulatie, die men ook minder 
goed kent. Lage vergaderfrequentie van 
de weekenddienstgroep impliceert minder 
kennis van elkaars medisch handelen. 
Voor een uitgebreidere discussie hierover 
verwijzen de auteurs naar een andere pu
blikatie met betrekking tot dit thema (Van 
Eijk en anderen). 

Eijk, J van, J. Gubbels, A. de Koningh, K, 
van der Meer en J. van' Noart. De 
weekenddienst in Nederland.N.H.G., 
Utrecht, 1977. • 

(1977) huisarts en wetenschap 20, 349 
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Opleidersperikelen 

Zoals menig niet ingedeelde opleider 
reeds tot zijn nare verrassing heet! moeten 
bemerken, is het aantal arts-assistenten 
minder dan voorzien. Dit heet! geresul
teerd in een klein overschot oplei
dingsplaatsen. Zo op het oog lijkt dit voor 
de indelende instantie een voordelige si
tuatie, immers: er is keus, geen wachtlijs
ten voor arts-assistenten en geen koortsig 
gezoek naar meer opleidingsplaatsen. 
Deze zo rooskleurig schijnende situatie 
heat! echter ook een aantal schaduwkan
ten. In de eerste plaats natuurlijk voor de 
betrokken opleiders, die zich ingesteld 
hebben op een arts-assistent, maar die 
veelal onverwacht te horen krijgen dat zij 
toch voorlopig aileen verder moeten. In de 
tweede plaats even wei merkwaardig ge
noeg ook voor de beroepsopleiding. Zij 
wordt hier namelijk geplaatst voor een 
probleemsituatie die omschreven kan 
worden als een "double bind"'. Dit vereist 
enige nadere explicatie. 
Er bevindt zich een addertje in het gras. De 
lezer zal dit reeds in de eerste alinea heb
ben opgemerkt, waar gerept wordt van 
keus. Wanneer er meer opleiders dan 
arts-assistenten zijn kan men kiezen. De 
vraag is natuurlijk: "wie kan kiezen?" 
Wei, in eerste instantie natuurlijk de arts
assistent. Een belangrijk beginsel bij de 
gehele indelingsprocedure is dat van de 
juiste "matching". Wanneer het mogelijk 
is kunnen verlangens omtrent bijvoor
beeld dorps- of stadspraktijk, praktijk-

• Een situatie waar men uit wil en die daartoe twee 
aiternatieven biedt, die beide onaantrekkelijk zijn. 

Summary. Perception of the group cli
mate in weekend duty groups. With the aid 
of data from a study of weekend duty in 
The Netherlands it is demonstrated that a 
relation exists between the climate in a 
weekend duty group and such organiza
tion characteristics as group size and 
meeting frequency. In addition, an esti
mate is made of group size and meeting 
frequency in a number of weekend duty 
groups in The Netherlands; this estimate 
reveals a wide variation of group size and 
meeting frequency in weekend duty 
groups. In the discussion, the authors 
point out the implications of the findings 
for a more professional organization of 
weekend duty. It is also stated that these 
implications reach further than the organi
zation of weekend duty as such. 

(1977) huisarts en wetenschap 20, 350 

grootte, dicht bij Groningen of juist niet, 
worden gehonoreerd. 
Ook de opleider kan zijn verlangens ken
baar maken, alhoewel het duidelijk is dat 
dit moeilijker is. Wensen waarmee reke
ning kan worden gehouden, betreffen za
ken als alleenstaand of gehuwd, geslacht, 
homeopatisch of antroposofisch georien
teerd enzovoort. 
Het is buiten kijf dat op dit gebied alier
hande moeilijkheden en knelpunten moge
lijk zijn. Dit is evenwel niet het probleem 
waar het hier om gaat. Waar het om gaat, 
is dat de beroepsopleiding ook een keuze 
zou kunnen maken. De keuze namelijk, 
bepaalde opleiders niet, of met minder en
thousiasme aan te bieden aan bepaalde 
arts-assistenten. De achtergrond van 
waaruit een dergelijk besluit zou kunnen 
worden genomen, zal ik proberen te ver
helderen. Daarvoor is het nodig even kort 
de functie van de terugkeerdagen te me
moreren. 
Afgezien van een aantal inhoudelijke, 
cognitieve doeleinden en het aanleren van 
alierhande vaardigheden, heet! de terug
keerdag nog een zeer belangrijke functie. 
In de groepen wordt dit "spuien" ge
noemd. Deze activiteit heet! als doel, het 
woord zegt het, de arts-assistent de gele
genheid te geven allerlei opgekropte 
spanningen, emoties en onzekerheden 
als het ware te lozen in een groep mensen 
die in hetzelfde schuitje zitten. Deze groe
pen worden, zoals bekend, begeleid door 
een huisartsbegeleider en een gedrags
wetenschapper van de vaste staf. Deze 
constructie heet! een aantal bijverschijn
selen. Een daarvan is dat de staf, na een 
paar jaar vee I informatie heeft over opinies 
van arts-assistenten over hun opleidings
situatie. 

Hier begint het probleem of, zoals eerder 
geformuleerd, de "double bind". Immers, 
alie informatie op dit gebied is informatie 
uit de tweede hand. Plat gezegd: "roddel". 
Het is zeker te verdedigen dat men dit 
soort wetenswaardigheden naast zich 
neer moet leggen omdat het in werkelijk
heid toch altijd anders is. Desondanks 
treedt er na enige tijd een zekere samen
hang uit de chaos van verhalen. Arts
assistenten die bij dezelfde opleider werk
zaam zijn, vertellen gelijkende gebeurte
nissen. De begeleiding vormt zich een 
beeld over de diverse opleidingsplaatsen 
en ook over de arts-assistenten, die daar 
wei of niet zouden passen. 
Tot zover is er nog niets aan de hand. De 

moeilijkheid ontstaat pas daar, waar de 
opleiding berichten ontvangt over oplei
ders die te weinig of niet opleiden, met 
name wat bet ret! het te weinig of niet in
vesteren van tijd, aandacht en energie in 
de arts-assistent. De animo een dergelijke 
opleider in te delen vervlakt. Aan de an
dere kant is dit uitsluitend op basis van 
"hear-say"-berichten. Voor de hand ligt 
het aanknopen van een gesprek. Maar dat 
is een precaire aangelegenheid. Het is op 
zijn minst niet zo fatsoenlijk iemand aan te 
spreken op geruchten, hoe consistent ook. 
Aan de andere kant, en dit maakt de "dou
ble bind", is het v~~r de opleiding van be
lang zo goed mogelijke opleiders in te de
len. Oat wil zeggen, opleiders met posi
tieve berichten. Wanneer dit zou gaan ge
beuren, ontstaat een wonderlijke situatie, 
die als voigt valt te omschrijven: "lets dat 
niet mag (i.c. afgaan op geruchten) leidt tot 
iets wat niet hoort (i.c. opleiders op die 
gronden laten valien)". 
ledere lezer zal op dit moment een aantal 
oplossingen voor dit probleem hebben 
bedacht. Zij zullen varieren in een conti
nuum gaande van enerzijds volkomen 
openheid (bespreek met de opleider elke 
hobbel) en anderzijds volkomen machia
vellisme (deel de slechte opleiders ge
woon niet meer in). De vaste staf van de 
beroepsopleiding heet! hierover nogal 
lang gedacht. Resultaat was de idee dat 
dit probleem niet door een beleidsbeslis
sing uit de wereld was. Hierdoor viel veel 
gehaastheid weg. Voorts bedacht de staf 
dat de ideeen bij de opleiders zelf over dit 
onderwerp natuurlijk van erg groot belang 
waren. Door middel van dit stuk nodigen 
wij dan ook opleiders, die hierover een min 
of meer expliciet idee hebben uit, te reage
ren. Het vervolg hopen wij te zijner tijd te 
publiceren. 

Peter Bugel 


